มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ฉบับพิเศษ : รายงานสรุปผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ครั้งที่ 6 / 2563
วันเสารที่ 27 มิถุนายน 2563
ณ หองประชุมปนเกลียว อาคารศูนยภาษา ศูนยคอมพิวเตอร และหอประชุม
______________________________________________________________________
2563

1. รับทราบผลการดําเนินงานตามมติทปี่ ระชุมสภามหาวิทยาลัย ครัง้ ที่ 4/2563 เมือ่ วันที่ 2 พฤษภาคม

2. รับทราบรายงานความกาวหนาการดําเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2562
ถึงครั้งที่ 4/2563
3. รับทราบการลาออกจากตําแหนงกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการของศาสตราจารย ดร.สมทรง
บุรษุ พัฒน ทัง้ นี้ ตัง้ แตวนั ที่ 3 มิถนุ ายน 2563
4. ใหความเห็นชอบการแกไขขอความในขอ 15 แหงระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมวาดวย
การใหทนุ นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตรเพือ่ พัฒนาเปนอาจารยพยาบาล พ.ศ. 2563 โดยใหปรับแกจํานวนเบีย้ ปรับ
จาก "หนึง่ เทาของเงินทุนทีไ่ ดรบั " เปน "สองเทาของเงินทุนทีไ่ ดรบั "
5. อนุมตั ใิ หปริญญาบัตรแกผสู ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 201 คน ดังนี้
ระดับปริญญาตรี
หลักสูตร
รวม
ภาคปกติ
กศ.พป.
ครุศาสตรบัณฑิต
10
10
วิทยาศาสตรบัณฑิต
49
4
53
ศิลปศาสตรบัณฑิต
56
5
61
บริหารธุรกิจบัณฑิต
39
5
44
บัญชีบณ
ั ฑิต
3
1
4
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
9
2
11
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
1
1
นิตศิ าสตรบัณฑิต
1
1
นิเทศศาสตรบัณฑิต
9
1
10
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
6
6
รวม
182
19
201
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6 คน ดังนี้

6. อนุมตั ใิ หปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรบัณฑิตแกผสู ําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน
1) ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จํานวน 2 คน
2) ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป จํานวน 3 คน
3) ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู จํานวน 1 คน
7. อนุมัติเพิ่มเติมอาจารยประจําหลักสูตร จํานวน 2 หลักสูตร ดังนี้
1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

อาจารยประจําหลักสูตรเดิม
รศ.ดร.จักรพงษ แกวขาว
อาจารย ดร.กีรติ เกิดศิริ
อาจารย ดร.ณัฐกฤตา จันทิมา
ผศ.ดร.ณัฐพล
ศรีสิทธิโภคกุล
ผศ.ดร.พฤฒิพล ลิม้ กิจเจริญภรณ
ผศ.ดร.ศุภรัตน
ทัศนเจริญ
อาจารย ดร.กิตพิ นั ธ บุญอินทร
อาจารย ดร.ยศกิต เรืองทวีป
อาจารย ดร.ภัทรวจี ยะสะกะ

อาจารยประจําหลักสูตรเพิ่มเติม
ผศ.ดร.กิตติพงษ เสียงเสนาะ
ผศ.ดร.วุฒิชัย
ไชยภักษา
อาจารย ดร.ปยะชาติ มีจิตรไพศาล
อาจารย ดร.วัชรินทร ราชนิยม
ผศ.ดร.ณรงคชัย บุญโญปกรณ
รศ.ดร.สุวิมล
นวลพระลักษณ
ผศ.ดร.รุงทิวา
ชิดทอง

หมายเหตุ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ขออนุมตั เิ พิม่ จํานวนอาจารยประจํา
หลักสูตรเพิม่ เติมจํานวน 7 คน จาก
9 คน เปน 16 คน เนือ่ งจากสาขาวิชา
ไดมกี ารเพิม่ เติมแนวทางการดําเนินงาน
ในการจัดการเรียนการสอนและ
การควบคุมวิทยานิพนธของนักศึกษา
ใหมคี วามทันสมัยสูร ะดับสากล รวมทัง้
เปนไปตามนโยบายการพัฒนาของ
ประเทศ

ทั้งนี้ การปรับปรุงแกไขนี้เริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2563 เปนตนไป
2) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
อาจารยประจําหลักสูตรเดิม
รศ.ดร.จักรพงษ แกวขาว
อาจารย ดร.กีรติ เกิดศิริ
อาจารย ดร.ณัฐกฤตา จันทิมา
ผศ.ดร.ณัฐพล
ศรีสิทธิโภคกุล
ผศ.ดร.พฤฒิพล ลิม้ กิจเจริญภรณ
ผศ.ดร.ศุภรัตน
ทัศนเจริญ
อาจารย ดร.กิตพิ นั ธ บุญอินทร
อาจารย ดร.ยศกิต เรืองทวีป
อาจารย ดร.ภัทรวจี ยะสะกะ

อาจารยประจําหลักสูตรเพิ่มเติม
ผศ.ดร.กิตติพงษ เสียงเสนาะ
ผศ.ดร.วุฒิชัย
ไชยภักษา
อาจารย ดร.ปยะชาติ มีจิตรไพศาล
อาจารย ดร.วัชรินทร ราชนิยม
ผศ.ดร.ณรงคชัย บุญโญปกรณ
รศ.ดร.สุวิมล
นวลพระลักษณ
ผศ.ดร.รุงทิวา
ชิดทอง

หมายเหตุ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ขออนุมตั เิ พิม่ จํานวนอาจารยประจํา
หลักสูตรเพิม่ เติมจํานวน 7 คน จาก
9 คน เปน 16 คน เนือ่ งจากสาขาวิชา
ไดมกี ารเพิม่ เติมแนวทางการดําเนินงาน
ในการจัดการเรียนการสอนและ
การควบคุมวิทยานิพนธของนักศึกษา
ใหมคี วามทันสมัยสูร ะดับสากล รวมทัง้
เปนไปตามนโยบายการพัฒนาของ
ประเทศ

ทั้งนี้ การปรับปรุงแกไขนี้เริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2563 เปนตนไป
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ดังนี้

8. อนุมตั ปิ รับคุณสมบัตผิ เู ขาศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

คุณสมบัติผูเขาศึกษา (เดิม)
1. สําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย
สายสามัญในแผนการเรียนที่เลือกเรียนวิชาเพิ่มเติม
ทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร จากสถาบันการศึกษาที่
กระทรวงศึกษาธิการใหการรับรองวิทยฐานะ และมี
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไมตํ่ากวา 2.50

คุณสมบัติผูเขาศึกษา (ใหม)
1. สําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวามัธยมศึกษาตอนปลาย
จากสถาบันการศึกษาทีก่ ระทรวงศึกษาธิการใหการรับรอง
วิทยฐานะและมีผลการเรียนเฉลีย่ สะสม (GPA) ไมตํ่ากวา
2.50 หรือผูท สี่ ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาอืน่
ทีไ่ มใชสาขาการพยาบาล จากสถาบันการศึกษาทีไ่ ดรบั
การรับรองจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร
วิจยั และนวัตกรรม (อว.) ตองมีระดับคะแนนเฉลีย่ สะสม
ระดับปริญญาตรีไมตํ่ากวา 2.50
2. มีสขุ ภาพสมบูรณทงั้ รางกายและจิตใจ ไมเจ็บปวย
คงเดิม
หรือเปนโรคติดตอหรือมีความผิดปกติที่เปนอุปสรรค
ตอการศึกษา ในกรณีทคี่ ณะพยาบาลศาสตร มีขอ สังเกต
เรื่องสุขภาพ ตองการตรวจสอบเพิ่มเติม อาจแตงตั้ง
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะโรคตรวจได
3. มีคณ
ุ สมบัตอิ นื่ ๆ เปนไปตามทีม่ หาวิทยาลัยราชภัฏ
คงเดิม
นครปฐม และสภาการพยาบาลกําหนด
ทั้งนี้ การปรับปรุงแกไขนี้เริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2564 เปนตนไป
9. อนุมัติ (ราง) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) โดยใหปรับปรุงแกไข
ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ ทั้งนี้ ใหเปดสอนในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563
10. ใหความเห็นชอบขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมวาดวยคณะกรรมการสงเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563
11. เลือกนายแพทยพินิจ หิรัญโชติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนกรรมการบริหาร
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (แทนตําแหนงที่วาง)
12. ใหความเห็นชอบการแตงตัง้ กรรมการสภาวิชาการจากผูบ ริหารหรือคณาจารยประจําคณะ ดังนี้
1) ผูช ว ยศาสตราจารย ดร.พิชญาภา ยืนยาว
คณะครุศาสตร
2) ผูช ว ยศาสตราจารย ดร.ปยะวรรณ ปน แกว
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
3) ผูช ว ยศาสตราจารย ดร.บุญธง
วสุรยิ 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
4) รองศาสตราจารย ดร.สุวฒ
ั น
ฉิมะสังคนันท คณะวิทยาการจัดการ
5) ผูช ว ยศาสตราจารยวรางคณา
สายสิทธิ์
คณะพยาบาลศาสตร

- 4 13. เลือกกรรมการสภาวิชาการจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก ดังนี้
1) ผูชวยศาสตราจารย ดร.มาเรียม นิลพันธุ
คณะครุศาสตร
2) รองศาสตราจารย ดร.วรรณวีร
บุญคุม
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
3) ศาสตราจารย ดร.มนตชยั
เทียนทอง
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
4) รองศาสตราจารยอจั ฉรา
ชีวะตระกูลกิจ คณะวิทยาการจัดการ
5) รองศาสตราจารย ดร.อาภาพร
เผาวัฒนา
คณะพยาบาลศาสตร
ทัง้ นี้ มอบมหาวิทยาลัยดําเนินการทาบทาม
คน ดังนี้

14. อนุมตั กิ ารเพิม่ เงินเดือนของผูด ํารงตําแหนงบริหารทีม่ ไิ ดเปนบุคลากรของมหาวิทยาลัย จํานวน 3

1) ผูชวยศาสตราจารยสมหมาย เปยถนอม รองอธิการบดี ใหเพิ่มเงินเดือนในอัตรารอยละ 8
โดยใหไดรับเงินเดือนในอัตราเดือนละ 54,000 บาท (หาหมื่นสี่พันบาทถวน)
2) รองศาสตราจารย ดร.จันทนา วัฒนกาญจนะ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ใหเพิม่ เงินเดือน
ในอัตรารอยละ 8 โดยใหไดรับเงินเดือนในอัตราเดือนละ 58,320 (หาหมื่นแปดพันสามรอยยี่สิบบาทถวน)
3) รองศาสตราจารยชัยเลิศ ปริสุทธกุล ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี ใหเพิ่ม
เงินเดือนในอัตรารอยละ 8 โดยใหไดรบั เงินเดือนในอัตราเดือนละ 58,320 (หาหมืน่ แปดพันสามรอยยีส่ บิ บาทถวน)
ทัง้ นี้ ตัง้ แตวนั ที่ 1 ตุลาคม 2562
15. อนุมตั แิ ตงตัง้ บุคลากรมหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ จํานวน 4 ราย ดังนี้
1) อาจารย ดร.กิตติกร สุนทรานุรกั ษ ดํารงตําแหนงผูช ว ยศาสตราจารย สาขาวิชาเศรษฐศาสตร
ทัง้ นี้ ตัง้ แตวนั ที่ 5 สิงหาคม 2562
2) อาจารย ดร.กันตดนัย วรจิตติพล ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาการศึกษา
อนุสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ทัง้ นี้ ตัง้ แตวนั ที่ 7 มกราคม 2563
3) อาจารยอนิ ทิรา กุลวิเชียร ดํารงตําแหนงผูช ว ยศาสตราจารย สาขาวิชาศึกษาศาสตร อนุสาขา
วิชาการสอนภาษาอังกฤษ ทัง้ นี้ ตัง้ แตวนั ที่ 8 เมษายน 2563
4) อาจารย ดร.อรพรรณ ตูจ นิ ดา ดํารงตําแหนงผูช ว ยศาสตราจารย สาขาวิชาการศึกษา อนุสาขา
วิชาการบริหารการศึกษา ทัง้ นี้ ตัง้ แตวนั ที่ 6 พฤศจิกายน 2562
16. ใหความเห็นชอบผลการประเมินการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการระดับผูช ว ยศาสตราจารยทมี่ ี
ผลการประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการไมอยูใ นเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด จํานวน 2 ราย
17. ใหความเห็นชอบผลการตรวจสอบผลงานวิชาการรับใชสังคมและงานวิจัยของผูขอกําหนด
ตําแหนงผูช ว ยศาสตราจารยตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ
18. ใหความเห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมวาดวยการจายเงินประจําตําแหนงผูบ ริหาร
มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
19. ใหความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรือ่ ง เกณฑความสามารถภาษาอังกฤษ
สําหรับการคัดเลือกอาจารย พ.ศ. 2563

- 5 20. ใหความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรือ่ ง การรับสมัครบุคคลพิการเพือ่ คัดเลือก
เขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2563
21. มอบคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการพิจารณาทบทวนการดําเนินการแตงตัง้ บุคคล
ใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ใหถูกตองตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ.อ. กําหนด และเสนอความเห็น
ตอสภามหาวิทยาลัย

(ผูชวยศาสตราจารย ดร. สุวิมล มรรควิบูลยชัย)
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
02 ก.ค. 63 เวลา 10:48:03 Non-PKI Server Sign
Signature Code : RABFA-EMAOQ-A4ADA-ANQA3

